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Technol..
RESUMO -0 objetivo deste trabalho foi comparar os pesos ao nascimento (PN) e It des mama (PO) e 0 ganho de peso do

nascimento It desmama (GNO), de bezerros filhos de vacas da faCta Nelore com touros da faCta Nelore e 5/8 Charoles + 3/8 Zebu

(Canchim) -Arquivo I, e de touros da faCta Nelore e cruzados 1/2 Charoles + 1/2 Nelore e 1/2 Piemontes + 1/2 Nelore -Arquivo 2.

As analises de variancia foram realizadas pel0 metodo dog quadrados m{nimos, para carla arquivo, separadamente, utilizando-se

modelos matematicos que inclu{ram os efeitos de grupo genetico do bezerro, ana e mes de nascimento, sexo do bezerro e idade da

vaca ao parto. Para os dados do Arquivo I, os animais 1/2 Canchim + 1/2, Nelore foram mais pesados e ganharam mais peso que os

da faCta Nelore; as medias estimadas de PN (kg), PO (kg) e GNO (kg/dia) foram iguais a 28,6:f:O,I; 181:f: 1; e O,565:tO,OO3 para os

bezerrosdo grupo Nelore e 29,7:tO, 1; 191:tl; e O,599:f:O,OO4 para os cruzados, respectivamente. Para os dados do Arquivo 2, os animais

filhos dog touros cruzados foram, em media, mais pesados e ganharam mais peso que os filhos dos touros da faCta Nelore. Entre os

animais cruzados, os filhos dog touros 1/2 Charo.)es foram mais pesados ao nascimento. As medias estimadas foram, na mesma

ordem, iguais a 27 ,9:tO, I; 183:t]; e O,579:tO,OO3 para os filhos dos touros da faCta. Ne]ore, 29, 7:tO, I; 191:t I; c O,599:f:O,OO3 para os

filhos dos touros 1/2 Charo]es + 1/2 Nelore e 28,9:tO,2; 191:t1 e O,599:tO,OO3 para os filhos dog touros 1/2 Piemontes + ]/2 Nelore.

as resultados sugcrem que ha vantagens na utilizac;iio de touros de nova faCta (5/8 Charoles + 3/8 Zebu) e truzados F I (1/2 Charoles

+ ]/2 Nelorc e 1/2 Piemontes + ]/2 Nelore), em comparac;iio a touros da rac;a Nelore, quando acasalados com vacas da faCta Nelore, para

caracter{sticas de crescimento do bezerro ate a desm-ama.
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Performance of Calves Sired by Straightbred Nellore, Canchim and Crossbred (F 1)
Charolais x Nellore and Piedmont x Nellore Bulls

ABSTRACT -The objective of this study was to compare birth weight (BW), weaning weight (WW) and average daily gain from

birth to weaning (ADO) of calves by Nellore cows and sired by straightbred Nellore and crossbred 5/8 Charolais + 3/8 Zebu

(Canchim) bulls -Data I, and straightbred Ne.llore and crossbred (FI) 1/2 Charolais + 1/2 Nellore and 1/2 Piedmont + 1/2 Nellore bulls

-Data.2. The analysis of variance were realized by the least square method, for each data separately, with models that included the effects

of genetic group of calf, year and month of birth, sex of calf and age of cow at calving. For Data I, the crossbred 1/2 Canchim + 1/2 Nellore

calves were heavier and gained more weight than the Nellore; the least square means for BW (kg), WW (kg) and ADO (kg/day) were

equal to 28..6:t0.I, 181:t1 and 0.565:t0.003 for Nellore and 29.7:t0.1, 191:t] and 0.599:t0.004 for crossbred calves. For Data 2.. the

crossbred sires, on the average, produced heavier calves that gained more than those sired by straightbred Nellore bulls, and the 1/2

Charolais + 1/2 Nellore sires produced heavier calves at birth than the 1/2 Piedmont + 1/2 Nellore ones.. The least square means were,

in the same order, 27..9:t0.0I, 183:t1 and 0..579:t0..003 for the Nellore calves, 29..7:t0..1, 191:t1 and D..599:tO..OO3 for the crossbred 1/4

Charolais + 3/4 Nellore calves, and 28..9%0..2, 191:t1 and 0.599:tD..003 for the 1/4 Piedmont + 3/4 Nellore calves, respectively.. The

results indicate that there is an advantage to using bulls of the new synthetic breed (5/8 Charolais + 3/8 Zebu) and crossbred bulls

(1/2 Charolais + 1/2 Ncllore and 1/2 Piedmont + 1/2 Nellore) crossbred bulls, compared to Nellore bulls, when mated to Nellore cows, for

preweaning growing traits..

iveness ofI-moisture
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Introdu~ao
ALEN(

0 cruzamento entre rayas vem sendo cada vez
mais utilizado pelos produtores de carne bovina do
Pais, no sentido de explorar as diferenyas geneticas
existentes entre as ray as e os efeitos da heterose e

complementariedade, objetivando elevar a eficien-
cia da produyao. Varios sistemas de cruzamento
podem seT utilizados, cada urn com suas vantagens e

desvantagens, resultand? em diferentes graus de
heterose. 0 desempenho de animais cruzados euro-
peu x zebu tern sido avaliado em trabalhos de pesqui-
sa no Brasil. Em revisoes recentes, BARBOSA e
ALENCAR (1995) e TREMA TORE.( 1996) verifica-
ram que animais F) europeu x zebu (touro de raya

europeia), retrocruzados (touro zebu com vaca Fj
europeu x zebu) e cruzados de tres rayas (touro de
raya europeia e zebufno com vaca F I europeu x zebu)
superam os zebus puros, em media, de 7 a 36%, para
caracterfsticas de crescimento. Entretanto, () usa do
touro de raya europeia nos sistemas de cruzamento
esta na dependencia da utilizayao da in~eminayao
artificial e, au, de praticas de manejo que viabilizem
a manta natural com esse tipo de touro. Por Dutro

lado, naquelas regioes de cria e nos sistemas de
criayao em que a utilizayao de touros de rayas euro-
peias, e impraticavel e 0 usa da insemina9ao artificial
e diffcil, a utilizayao de touros F) europeu x zebu e,

au, touros de rayas sinteticas que envolvam 0 zebu na
sua constituiyao, pode ser uma boa oP9ao para se
obterem as vantagens do cruzamento entre ra9as. No
Brasil, 0 numero de informayoes sabre 0 valor desses
touros, em relayao a touros de ra9as zebufnas, e
limitado, podendo-se citar os trabalhos de RAZOOK
et al. (1986), ALENCAR et al. (1992), SILVA e
EUCLIDES FILHO (1993), SOUZA et al. (1994),
ALENCAR et al. (1995), MUNIZ et al. (1995) e
TREMATORE et al. (1995).

0 objetivo deste trabalho foi estudar os pesos ao
nascimento e a desmama eo ganho de peso diario do
nascimento a des mama de animais da raya Nelore e
cruzados Canchim x Nelore, Charoles x Nelore e
Piemontes x Nelore, filhos de touros puros f: cruza-
dos.

Resultados e Discussao

AS resumos das analises de variancia das carac
rlsticas estudadas silo apresentados nas Tabelas I
para os dados dos Arquivos 1 e 2, respectivamer
as efeitos de ano e mes de nascimento, sexo
bezerro e idade da vaca ao parto influenciaram sig
ficati vamente (P<O,O5 e P<O,O 1) todas as caracte:
ticas estudadas em ambos os arquivos, com exce,
deste ultimo efeito para PD e GND dos animais
Arquivo 2. Nao houve tendencia regular de aume
ou reduyao nas medias das caracterfsticas cor
passar dos anos. Em ambos os arquivos, os anin

Material e Metodos

Foram utilizadas observayoes de pesos ao nasci-
menta (PN) e a desmama (PD) e ganho de peso diario
do nascimento a des mama (GND) de duas fazendas
de criac;ao comercial, situadas na regiao Oeste do

:AR 

et al.
Estado de Sao Paulo. N a Fazenda I as pastagens eram
constituidas de grama batatais (Paspalum notatum
Fluge), coast-cross (Cynodon dactylum Stent),
colonifio (Panicum maximum Jacq) e pallgola
(Digitaria decumbens Stent), enquanto naFazenda 2
as principais forrageiras eram os capins pangola,
coloniao e coast-cross. Em ambas as fazendas, os
animais recebiam sat mineralizado a vontade durante
todo 0 ano, nao havendo qualquer suplemellta<j:ao
alimentar, e a esta<j:ao de monta era realizada de maio
a fevereiro.

Dois arquivos de dados foram formados e as ana-
lises foram feitas para cada arquivo separadamente.
0 Arquivo I, correspondente aos dados da Fazenda !,
era constituido por observa<j:oes de bezerros Nelol"e e 1/2
Canchim + 1/2 Nelore, filhos de vacas da ra~a Nelore
acasaladas com touros da ra<j:a Nelore e touros 5/8
Charoles + 3/8 Zebu e dara<j:a Canchim, aqui conside-

radosapenascomotourosdara<j:aCanchim(5/8Charoles
+ 3/8 Zebu), respectivamente, nascidos de 1987 a
1992. 0 Arquivo 2, correspondente aos dados d(]
Fazenda 2, era constituido pOT observa<j:oes de bezer.
ros filhos de vacas da ra~a Nelore acasa!adas COlT
touros da ra<j:a Nelore e cruzados 1/2 Charoles + II:
Nelore e 1/2 Piemontes + 1/2Nelore, nascidos de 198(
a 1984.

As observa<j:oes foram analisadas pelometodo do

quadrados minimos, utilizando-se modeJos matemati
cos que incluiram os efeitos de grupo genetico d
bezerro, ano e mes de nascimento, idade da vaca a
parto e sexo do bezerro. Antes das analises c
variancia, PD e GND foram ajustados para 270 di;
de idade, utilizando-se coeficientes de regressao (
peso e do ganho de peso na idade a desmama, obtid,
para cada grupo genetico e sexo separadamente. T
das as anaJises foram reaJizadas utiJizando-se 0 pr
cedimento GLM (SAS, 1990),
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TABELA 1 -Resumo das analises de variancia dos pesos ao nascimento (PN) e a desmama (PO) e do ganho de peso

do nascimento a desmama (GNO) -Arquivo 1
TABLE 1 -Summary of the analysis of variance for weights at birth (BW) and weaning (WW) and average daily gain (ADG) from birth

to weaning -Data 1

Quadrados medias
Mean squares

Fonte de varja~ao

Source of variation

Graus de liberdade

Degrees offreedom PN
BW

GND
ADG

PO
ww

5 77*,)0 003** 0,161

9 29** 21 874**

Group genetico
Genetic group
Ano do nascimento
Year of birth
Mes do nascimento
Month of birth
Idade da vaca
Age of cow
Sexo do bezerro
Sex ofca!f
Resfduo
Error

0,380**

8 66** 3356** 0,054*'

2623*'" 158 370** ,649**

2777
2681

12
894 0,014

R2(%) 13

TABELA 2

TABLE 2 -

Resumo das analises de variancia dog pesos ao nascimento (PN) e a des mama (PO) e do ganho de peso
do nascimento a desmama (GNO) -Arquivo 2
Sumary of the analysis of variance for weights at birth (aW) and weaning (WW) and average daily gain (ADG) from
birth to weaning -Data 2

Quadrados medias
Mean squares

2 0,097"'*

4 509'~* 15994** 0,232**

8 0,169**162** 9250**

Group genetico
Genetic group
Ano do nascimento
Year lifbirth
Mes do nascimento
Month of birth
Idade da vaca
Age of cow
Sexo do bezerro
Sex of calf
Reslduo
Error

8 73** 043*'" 0,009

.840**4655** 190480:1:*

2746
2643
2641

15
546

0,007

R2(%) 22 2f

nascidos de junho a outubro foram, em geral, os mais
leves ao nascimento, os que apresentaram maior
ganho de peso diario do nascimento it des mama e os
mais pesados it des mama. Estes resultados SaD espe-
rados, considerando-se a disponibilidade e qualida-
de de forragens nas varias epocas do ano.Os machos
foram sempre mais pesados e ganharam mais peso

que as femeas. Quanto a idade da vaca ao parto, nao
houve tendencia I6gica de varia~ao nos pesos e
ganho de peso. Outros autores tambem observaram
efeitos deano e mes de nascimento, idade da vaca ao
parto e sexo do bezerro, sabre caracterfsticas de
crescimento ate a desmama de bezerros de ra~as
puras e cruzados (RAZOOK et al., 1986; ALENCAR
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et al. 1992; SILVA e EUCLIDES FILHO 1993;

SOUZAetal., 1994;ALENCARetal., 1995;MUNIZ
et al., 1995; TREMATORE et al., 19915).

0 grupo genetico do bezerro influenciou signifi-
cativamente (P<O,O 1) todas as caracter~sticas estuda-
das (Tabelas I e 2). As medias estim~dassao apre-
sentadas na Tabela 3, de acordo cqm 0 arquivo

estudado. No Arquivo I os animais cruz~do5 Canchim
x Nelore foram 3,8% (1,1 kg), 5,5% (I~,O kg) e 6,0%
(0,034 kg/dia) superiores aos animais dq grupo Nelore
paraPN, PDe GND, respectivamente. Outros autores
tambem verificaram superioridadede 4nimais resul-
tantes do cruzamento de uma nova ra9~ com 0 zebu,
em rela9ao ao zebu puro. RAZOOK ,et al. (1986)
verificaram, em Andradina, regiao Ge

t' te do Estado

de Sao Paulo, diferen9asde 3,6%( 1,0 k) eO,O% (0,0

kg)paraPNe 11,8%(20,Okg)e 11,2% 19;Okg)para
PO, a favor, respectivamente,deanimajsl/2Canchim
+ 1/2 Nelore e 1/2 Santa Gertrudis + 1~2 Nelore, em
compara9ao a animais da ra9a Nelore. No municIpio

,.
de Agua Clara, regiao Leste do Est¥do do Mato
Grosso do Sui, ALENCAR et al. (199~) observaram
superioridade de 8,3% (14,2 kg) para 0 peso a desma-
ma (240 dias) de an i mais 1/2 Canch i m +:1/2 Nelore em
compara9ao ..1 bezerros da ra9a Nelore. ALENCAR et
al. (1992), na regiao de Governador VaJadares, Leste
do Estado do Minas Gerais, verificarani que bezerros
filhos de touros dara9a Canchim com vaclas aguzeradas
foram cerca de 22,7% (5,0 kg), 8, I % (I $,0 kg) e 6,3%
(0,043 kg/dia) superiores par.1 PN, PO e GND, res-
pectivamente, em rela9ao a bezerros fi~hos de touros
Guzeras. SOUZA et al. (1994) observaram, noEsta-
do do Mato Grosso do SuI, superiorid4de de animais
cruzados 1/2 Canchim + 1/2 Nelore, 1/2 Btangus Preto +
1/2 Nelore e 1/2 Brangus Vermelho + 112 Nelore de,

T ABELA 3

TABLE 3

Numero de observac;:6es (N) E! medias estimadas (:I: e.p.) dos pesos ao nascimento (PN) e a desmama (PC
ganho de peso diario (GND), ~or grupo genetico do bezerro
Nu:nber of observat~ons (N) an~ I astisquares means (:I: s.e.) for weights at birth (WW) and weaning (WW) and average I
gaIn (ADG), accordIng to genetIc group of calf

PN (k~)
LJW

N Media
Mean

N Media
Mean

N Medi:
Mean

Grupo genetico
Genetic group

1641

1161
28,6=O,1
29,7=0,\

1585
1121

181:1:1
191:1:1

1585

1 f21
O,565:tO,C
O,599:tO,O

1098
1117

555

27,9:tO,1
29,7:tO,1
28,9:tO,2

1063
1085
539

183:f:l
191:f:l

191:f:1.

1.057
1077
531

O,579:t:O,OG
O,599:t:O,OO.
O,599:f:O,OO:

Arquivo 1 (Data I)

Nelore
1/2 Canchim +1/2 Nelore
Arquivo 2 (Data 2)
Nelore
1/4 Charoles +3/4 Ne!ore
1/4 Piemontes + 3/4 Nelore

t\R et ill.
respectivamente, 14,0% (22,0 kg), 9,5% (15,0 kg) e
17,8% (28,0 kg), em rela<;ao a bezerros da ra<;a
Nelore, para 0 peso a desmama (240 dias). MUNIZ et
al. (1995), para os mesmos grupos geneticos estudados
par SOUZA et al. (1994), verificaram superioridade de
17,4% (28,9 kg), 9,9% (16,5 kg) e 15,5% (25,8 kg) para 0
peso a desmama(240 dias). Os resultados obtidos neste
estudo e nos trabalhos dos autores citados indicar
que, mesmo possuindo na sua constitui<;ao genetic
genes de ra9as zebufnas, touros de novas ra9as produ
zem filhos superiores para caracterfsticas de cresci
menta ate a des mama, em rela<;ao a touros de ra<;2
zebufnas, quando acasalados com vacas de ra9c
zebufnas. Esta superioridade deve ser em razao dc
efeitos aditivos das ra<;as europeias que comp6el
essas novasTa<;as e, tambem, de algum efeito heterotic
individual que pode ocorrercomo resultadodo cruz;
menta com a ra9a zebufna.

No Arquivo 2, testes de Scheffe foram feitos pa
verificar a significanciade contrastes entre as medi
estimadas apresentadas na Tabela 3. 0 desempenl
dos animais cruzados foi superior (P<0,01) ao d
nelores puros para todas as caracterfsticas estudad,
1,4 kg (PN), 8,0 kg (PD)eO,020 kg/dia (GND). Enl
os dais grupos cruzados houve diferen<;a apenas pz
PN (0,8 kg em favor dos cruzados Charoles, P<O,O
No Brasil sao poucos os trabalhos que estudam
desempenho de bezerros filhos de touros cruzadc
SILVA e EUCLIDES FILHO (1993) verificaram,
municIpio de Aquidauana, regiao Centro Oeste
Estado do Mato Grosso do SuI, que bezerros filhos
vacas da ra9a Nelore com touros 1/2 Fleckvieh +
Nelore e 1/2 Devon + 1/2Nelore foram 7,5% (12,0 I
e 6,2% (10,0 kg) superiores em termos de pesc
des mama, e 5,4% (0,043 kg/dia) e 8,4% (0,067 .
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dia) superiores, em termos de ganho de peso par dia
de vida do nascimento a des mama, respectivamente,

quando comparados com bezerros filhos de touros da
raya Ne]ore. Nesse mesmo trabalho, entretanto, nao
houve diferenyas entre os filhos de touros cruzados 1/2
Limousin + 1/2 Nelore e touros da raya Nelore.
TREMA TORE (] 996) observou, na regiiio oeste do
Estado de Suo Paulo, superioridade de 5,2% (1,5 kg),

3,7% (6,9 kg) e 3,1 % (0,018 kg/dia) dog animais
'filhos de touros 1/2 Charoles + 1/2 Netore em compa-
rayiio aDs bezerros filhos de touros da raya Nelore,
quando acasalados com vacas da ra9a Nelore, para
PN, PD e GND, respectivamente. ALENCAR et al.
(]995) observaram pesos a desmama semelhantes
para bezerros filhos de touros da raya Nelore (171,4 kg) e
bezerros filhos de touros ]/2 Marchigiana + ]/2 Netore
(175,4kg);entretanto,os primeiroseram filhos devacasda
raya Nelore e os ultimos de vacas 1/2 Marchigiana +
1/2 Nelore. Os resultados obtidos neste estudo indicam
superioridade dog bezerros filhos de touros cruzados
em relayiio aDs filhos de touros da ra93 Nelore, para
0 desen vol vi menta ate a desmama, quando acasalados
com vacas da raya Nelore.

Urn ponto importante na avaliayao de animais
cruzados e a variayiio entre eles. Diferenyas entre as
variayoes nas progenies dos touros puros e cruzados,
para as tres caracterfsticas estudadas, forum avalia-
das pelo teste de homogeneidade de variancia de
Bartlett (STEEL e TORRIE, 1980). Em ambos os
arquivos, nuo foi posslvel detectar nenhumadiferenya
na variabilidade das caracterfsticas entre os grupos
de progenies, concordando com os resultados obtidos
par NEVILLE JR. et al. (1985), nos Estados Unidos
e SILVA e EUCLIDES FILHO (1993), no Brasil.

A utilizayao do touro cruzado tern sido objeto de
estudos no exterior. NOTTER (1987) apresenta os
aspectos te6ricos da produyao de heterose paterna e
diz que esta parle surgir facilmente quando a expres-
siio da caracterfstica de interesse e categ6rica e nao
contInua, au, generalizando, toda vez que a relayao
entre 0 valor genetico e 0 fen6tipo for niio linear. Esse
autor diz que valores altos de heterose podem ocorrer
se um.l das dU.1S r.19.\s p.lrent.\is deixa dc produzir
totalmente (ou quase total mente) sob as condi90es de
ambiente disponfveis. De acordo com DICKERSON
(1969), 0 usa do touro cruzado em sistemas de

retrocruzamento e acasalamentos inter se rode resul-
tar, teoric.lmcntc. em perd.ls no dcsempcnho cm r.lZUO
das perdas par recombinayoes epistaticas e perdas de
heterozigose. Mesmo assim, a utiliza9ao do touro
cruzado pode produzir heterose e, ainda, transmitir os
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efeitos aditivos das ra~as que 0 compoem. Alem
disso, e importante levar em conta a
complementariedade da combina~ao de ra~as no ani-
mal cruzado e as condi~oes de ambiente. THRIFT e
AARON (1987) fizeram uma revisao sabre a utiJ.iza-
~ao de touros cruzados. chegando a conclusao de que
esses animais tendem a mostrar ligeira vantagem para
algumas caracterfstica1; reprodutivas e de1;empenho
semelhante para caracterfsticas de crescimento, quando
comparados com touros de ra~as puras.

Urn aspecto importante na utiliza~ao de touros
cruzados e aquele alertado par ALENCAR et al.
(1995). Segundo esses autores, para que os animais
cruzados sejam bans pais, e necessaria que sejam
filhos de touros e vacas geneticamente bans, uma vez
que a superioridade resultante do vigor hfbrido nao e
consistentemente repassada para seus filhos, mas sim
aquela resultante da media dos efeitos dos genes.
Esses autores afirmam que 0 vigor hfbrido existente
nos animais cruzados pode dar uma ideia errada
daquilo que eles vao transmitir. No presente estudo,
sabe-se que os touros da ra~a Nelore, os 5/8 Charoles
+ 3/8 Nelore, os 1/2 Charoles + 1/2 Nelore e os 1/2
Piemontes + 1/2Nelore foram selecionados com base
no pr6prio desempenho e sao filhos de touros e vacas
de born desempenho.

Outro aspecto importantfssimo nos sistemas de
produ~ao que adotam a manta natural e a eficiencia
reprodutiva dos touros. Estudos no Brasil, apesar de
poucos, tern mostrado excelente desempenho
reprodutivo de femeas cruzadas em rela~ao a femeas
puras, conforme revisado par BARBOSA e
ALENCAR (1995). Entretanto, no caso dos machos,
os trabalho1; 1;ao mai1; e1;ca1;1;O1; ainda, podcndo-1;c
citar aqueles desenvolvidos par BARBOSA et al.
(199ta,b) que observaram melhor desempenho de
touros da ra~a Canchim quando comparados com
touros da ra~a Nelore, para caracterfsticas de com-
portamento sexual e biometria testicular, e desempe-
nho semelhante para caracterfsticas do semen.
Analisando touros da ra~a Nelore e cruzados 1/2
Fleckvieh + 1/2 Nelore e 1/2 Chianina + 1/2 Nelore,
SILVA et al. (1991 a) observaram major perfmetro
e1;crotal para os cruzados c major consistencia testi-
cular para os Netores, enquanto SILVA et al. (1991 b)
verificaram caracterfsticas ffsicas e morfol6gicas do
semen semelhantes para os dais grupos, com exce~oes
d.\ col1centra~ao cspcrmatica que foi major para os
cruzados e da percentagem de defeitos majores que foi
menor para os nelores. E necessaria, portanto, estudo
criterioso do desempenho reprodutivo de touros cru-
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zados europeu x zebu em varios tipos de manejo e
regi5es do Pais, para que sua utiliza~ao possa ser

recomendada com seguran~a.

Conclusoes

as resultados obtidos, nas condi~5es deste traba-
lho e para as caracteristicas estudadas, permitem
concluir que ha vantagens na utiliza~ao de touros 5/8
Charoles + 3/8 Zebu,I/2 Charoles +1/2 Nelore el/2
Piemontes + 1/2 Nelore, em rela~ao a touros da ra~a
Nelore, quando acasalados com vacas da ra~a Nelore.
Entretanto, e necessaria que esses touros, como qual~
quer Dutro tipo de reprodutor, sejam produtos de pais
superiores e que sejam avaliados quanta a sua eficien-

cia reprodutiva.
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